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ransız - ltalyan gerginliği büyüyor 

'' Almanyanın yardı
mından eminiz 1 '' 

nıa hükumeti, Akdenizdeki menfaatlerin 
il asla vaz geçmiyeceğini alenen söylllyor 

•: 6 (Radyo)- Tunus Korsi· 
lesinde Fnınsızl.ırın hareketi 1 
ınatbuatı tarafın ian «dikkat· 
tavsif edilmek ı ed ir. 

bassa Jurnal d'italya gaıetcsin. 
) Gayda şöyle demektedir. 
~f<ont Ciyanonun, nutkunda 
•ti gibi, Fransadaki boş ve ma 
~tdbirler. arayı gnginleşdirmek
. ransa, ltalyanın politik düşün 

rcd ederse bu ltalya ile an· 

laşmalıla iken şuursuz bir yola sap· 
mak demektir. Paris şıınu iyice bil· 
melidirki, ltalya hiçbir zaman men
faatlerinden vaz geçmiyecektir. Ve 
Almanyanın her lı::ıngi bir ihtimal kar 
şısında müz iheretindt>n ltalya çok e· 
min bulunmaktadır. Çünkü Roma-Ser 
lin d0stlutu hiç bir dostluğıt benze
mezi O dostlukta her dostluktan f87. 
la olarak rejim ve ideal birliği ve 
hukuk müsavatı prensibi vardır. 

Roma: 6 (Radyo)- Masagero ga· 
zctesi diyorki: 

-•Bütün Avrupa muvazenesi me 
selesini adaleten, tarihi haklardan ve 
cotrafi vaziyetinden dotan milletin 
emellerini sröz önüne tutarak müzake· 
reye koymak lazımdır. Harbin önüne 
geçmek İcab ettiti zaman bunun pren 
sipleri kabul etmekte sonra sulhu kur 
tarmak için aynı prcnsiplcı i tatbik 
icab edince bun'an inkar ctmete cc 
vaz yoktıır. 

r;EiSi~:o;Hü;u;üZl 
• • ! i 

Gazeteciler- Celil Bayar 
1 i.in6n0ne l ı GAZETECİLER BENiM F AHRI i yollarda l i MÜFETTIŞLERiMDiR 
içok bOyQk' · Başvekilimiz, Matbuatımızın 
i tezahDrat yardımlarını takdir ettiler 
i • 
ı Cümhurreisimiz 
i • 
i Kastamoni' de 
i . • i Ankere: e (Hususi mu. 
i h•blrlmlzden telefonl•] -
• llelelcUmhurumuz ismet 
i lnlnU dOnden beri uır•dl · 
i .. laUtUn vall••d• halk ta· ! 
t raflnd•n laUJUll tezehUr•t t 
i va aavgl içinde kar,ıl•n· 
• mekt• ve uıurlenmakladır 
Bur•ı• gelmekte olan tel· 
9raftar, her l•t••vand• re

t lelcOmhurumuz• ... ız te· 

CELAL BAYAR. MATBUAT KURUMU FAHRi REISLl(21NI 
DE KABUL BUYURMUŞLARDIR 

i; 1 1 ' ı' : " er ! ; ',,) ı' l) - a l ~ 
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vckimiz Celil Bayar Ankaraya avdet 
etmişlerdir, 

Başvekilimizin son fstanbul saya· 
\ ıı gazeteciler için pek samimi temas· 

lara vesile vermiştir. 
Evvelki gün refekatinde yeni Is· 

tanbul Valisi Lutfi Kırdar oldutu 
halde Matbuat cemiyetinini ziyaret 
eden Başvekılimi1. Gazetecilerle çok 
samimi hasbühallerde bulunmuştur. 

_...._....__ ____ ..... _ . --.. .... am:;:;c.ıyııı;ı.oııı:=ıı=ıı=-....... -----------.w i •alltlrler v•pıld•lt anlalnler 
! ae ......... relelcUmhurun 1 f treni erll•81nd•n 110,mall· i 
t ta olllutunu blldlrmektedlr i 
ı lamel lnlnil Çankırıl'tl•· f 

Başvekilimiz, daha Haydarpaşa' 
dan itibaren vapurda kendisini kartı· 
layan Gazeteciler n muhtelif sualleri· 
ne cevap vermiıler ve gazetecilere 
iltifatla bulunarak ıunlan söylemiıler· 
dir: 

Fransadaki son grerlerden lıir gifriiniiJ : Arrtclr 

R~s KABİNESİNDE 1 

TILAFLAR VAR! 
bioedekl sosyalist Azalar, 
ladyenln fikrine uymuyor 

abine düşecek mi ? 
BiR ÇOK MINTAKALARDA MUHTELiF ENDÜSTRi 
AMELESi GREVE DEVAM KARARI VERMiŞLERDiR 

~"'i 
s: l.i ( Rad.ro ) - Sos.valist 

l:) ~llrarları ,yUzUndcn başvekil 
•lach c,nin ,·azi~ eti çok değiş· 

' ltabinede iki sosJ alist iza, 
.l't'ııin her fikrine muarız bu· 

~~ır. 
Çok İfçilcr, muhtelif mıntıka· 

~lr~ve devam kararı \'ermişler· 
"°ıstcki birçok mUe eselerin 
llsı için askeri amele işbaşı ... 
~1 mahfillerin kanaabna göre 
ır ıcarsıntı geçirmektedir. 

lbbentrop 
llrlse geldi 
~sız-Alman müş·· 
\ 
~ek deklasyonu 
~iirı . d'I . · ~ımza e ı mıştır. 

-... . (' ad · ' R yo - Fransa -
' arasında mu terek bir dek· 
, İınıalamak Uzere, Almanya 
~arı Bay Ribbentop refo· 

~kişilik bir heyet olduğu: 
41 il Parise muvasalat et· 

ltları haricive nazırı buvuk 
ltartılanm;ştır. ~ 

b ll&zıriyle Fransız ricali 
b \lgUn öğleden sonra muza· 
llflanmışhr. Ribbentrok 'un 

L lllnUne kadar Par iste kala· 
~Qıcktedir. 

~ ikinci uhifede -

Çemberlayn 
şöyle diyor: 

"lnglltet"e - ltalyan anlafma 1 
aı, bizim Franaa ile olan 11•1 " 
llhlımızı hiçbir sUreUe gev- 1 

fetemez ve çözemez" 

Çemberlayn 

Londra: 6 (Radyo)- Bay Çem 

berlayn avam kamarasında son Frao 
sız ltalyan hadiseleri ıncvzubabso-t 
lurken demiıtirki: 

- •ftalyan · lngiliz anlaıması, 
Sizim Fransa ile olan bağlarımızı 

r.a -•••• uır• ra ce1tnı t 
w-.•41 etmltlerlltr. ButUn f 
•••I ti de ••vım alhtthur 1 
•fleımıa K••l•m•"'•• mu ı 
v f'•l•t etmtf 1 erdtr. i ! Ke•t•monlde çok llUJUk ! ' .. ,veklllmlz Celll br•r 

c- Ben Gazetecileri ıevcrim. 

Araştırmaya ve tcnkioe meyyaldir
ler. G.tzctcciler b•im fa hı i möretliı· 
lcrimdir. Ancak ncıriyatldrının dotru 
ve hakıkale maknın olduğuna kani· 
at gcltrmclıdarler. 

- Gerisi ikinci sahifede -

! tez•hUrat yapılmı,br. ! 
1
· -----------------• . ' ···························-·· Balkan antanb genel kur 

-~-

Halkevinde 
Namık Kemal ihtifali 

• • 
nıçın yapılmamış ? 

Tü.t~öz.ü gov.IP.si. yazı i§leri 
müdürlülüne Adana 

Bııyuk vatansever (Namık Kemal) 
için bu yıl Halkevinde bir ihtifal ge· 
cesi yapılmamııı;ı, Turksözunde yazıl· 

dıiı gibi unutulmuş olmasından delil, 
en buyuk ve ebedi Şefimiz Ataturk.Un 
ölUmU dolaymylc bir ayhk millt ma· 
tem gUnlerinde hiç bir tören yapıl· 
maması JÖnetirn kurulunda görUşUle· 

rck kararlaştırılmış olmasandandır. 

Bu tavzihin ayni sUtunda yapıl· 

masını saygılarımla dilerim. 
Adana Halkevi Başk:ını 

Y. Z. Ôzbakan 

TUrkslzU - Dilrıkü sayımızda Na
mık Kemal için heı tarafta büyük ih· 
ti/allar yapıldıgı halde Adanamızda 

bu yıl böyle bir ihtifalin rapılmamı§ 
oldugunu yanmş VP. ıeessll.ılerımizi iz. 
har eımiıtik. Halkevimiz başkanlıtın
dan evvelce her yıl yapılmakta olan 
bn ihtifalin neden )'ılpılmadıtını izah 
eden yukarıdaki yazı) ı aldık. 

Fakat biz bu yazıyı, bu acı ıı.nut· 

kanlı&ı izah eder mahiyette görmedik,. 
Nanı,k Kemal için yapılacGk tören her 
halde bıı §enlik, bir bayram olacak 
degildi ki, Büyük §,.fmıiz u;in yuptı• 
IJımız matem burıa nıt1rıi olsun. Namık 
Kemal için de ) upılan bir ilııifal ve 
büyük bir ölüııütı hatıralarını tozızden 
başka bırşe,· delildir. 

Nitekim Ani.ara, foanbul, lzmir 
daha birçok memlektı kJlf!lerinck bü· 
yük ihtifaller Y11pıltnı§ olması da bu 
dü§ürıcemıze lıak veren hadiselerdir. 
Eger daha evvel böyle bir karar veril· 
mi§ ise, Namık Kemal ıçin yapılacak 
ıhtifalı bu karar ~erçeı·r.si ıçinde gör
~k bir hrıtadır. ı e yapı la" unutkan· 
bgı affeuirmtz. 

hiçbir suretle gevıetemez ve çöze· 
mez. Aynı zamanda son FraD117. • (. 

talyan hadisesidc Romayı seyabahm 

hızırhklarındada bir değişiklik yap 
mama sebep teı;ciı etmez. 

lnfilteıe bu darbede lizım plen 

vazifeyi yapmış ve elçisi Pört va11 
tasile yapbtJ teşebbüsün cevabım 
almııtır. 

Kemalizm'in istediii 
idare adamı 

Nevz•d GUven 

M anisa Valisi Doktor LOtfi · 
Kırdarın deS)erli faali 1 

yetlerini ve büyük imar 
muvaffakıyetlerini ötedenberi itidir 1 
ve içimizde kendisine karşı bir tak· 
dir ve hayranlık duyardık. 

Hükumetimiz bu deQerli Vali· 
mizin faydalı ve muvaffak faaliyet· 
Jerini , kendisine lstanbul ValiliOi 
gibi birçok bakımdan hususiyeti ve 
ehemmiyeti olan bir vazifeyi ver· 
enekle mükafatlandırmış oldu • Bu 
şekilde harekat , yalnız faydah iş 
va faydalı çalışmayı mükifatlandır· 
mayı bir prensip yapan Cümhuriyet 
hükumetimiz için çok tabii bir ha· 
rekettir. Fakat bize kalırsa , Lutfi 
Kırdar için en büyük mükafat ve 
haklı iftihar vesilesi , Manisalıların 
hakkında izhar ettıkleri sevgi ve 
baAlılıktır. Manisalıların , LOtfi Kır 
dar için Cümhurreisimize yaptık· 
ları müracaat hiç şüphe yok ki , 
bir insan, bir idare adamı için en 
güzel bir mükAfat mahiyetinde ol· 
duOu gibi, onun yapacaS)ı yeni fa. 
aliyet ve hamleler için de bol bir 
enerji kaynaOıdır. 

LOtfi Kırdar, Kemalizmin, kendi 
yüksek prensiplerini millet haya
tında muvaffakıyetle tatbik edecek, 
bu prensipleri mükemmel birer 
realite haline getirecek faaliyet için 
aradıOı iş adamı , devlet adamı ti· 
pidir. AtaUJrk rejimi, saatlarca söy· 
lenmit boş IAkırdılara , sahifeler 
dolduran projelere , tatlı rüyalara, 
en küçük , fakat muvaffak olmuş 
eserleri bin defa tercih eden bir 
idaredir . 

Ve bu rejim ancak bu suretle, 
asırları, yıllara 11Qdırmarıın sırrını 

butmuıtur • 
Yurdda yapılacak işlerin onda 

birini yapmıt d-Oiliz. Kemalizm'in, 
Türk milletinin iatikbali için okadar 
bO~Ok inkipf ve medeniyet ihtiras· 

ı vardır ki, bugOnkO yaptıklarımız 

may Başkanları içtimaı 
Konferans nihayete 

resmi kabul 
erdi , dün bir 
yapıldı 

Mareşalimiz bugün Atinadan hareket ediyor 

Atina : 6 ( Radyo ) - Salkım , 
antantı genel kurmay Başkanları kon· 

fer ansı nihayete ermiştir . Bu müna
sebetle Yunan genci kurmay Başkanı 
bir resmi kabul tertibetmiştir. 

Genci kurmay Başkanları kon

feransında, Balkan antantı devletle· 
rinin Hkeri vaziyetleri gözden ge• 

çirilmiş ve müşterek mesai hakkında 
ihtiyat tedbirJeri not yapılmıştır. 

Konferansın mahiyeti hakkında 
müşterek bir resmi teblit nqredilo· 
ceti sclylenmektedir. Elen genel kur· 
mayının misafiri bulunan Türkiye , 
Romanya, Yugoslavya rene! kurmay 
Başkanları yarın memleketlerine dö· 
neceklerdir . 

Japonların vaziyeti 
çok fena gidiyor I 

Japon askeri fabrikalarında yangın 
çıktı, fabrikalar tamamen mahvoldu 

YAKILAN FABRiKALARDA 6700 HAVAN TOPU. 50 
TAYYARE, 500,000 SANDIK FIŞENK HARAP OLDU 

Şengh•Y : 6 (Radyo) - Cephelerden herıun •l•n•n h ... •rl•r 
mUtem•dlJ•n Çin lehln• h•reklbn lnkl .. flnı lllldlrmektedlr. 

••mal, Cenup ve Garp cep· 
helerlnde Jeponl•r muhlm mlk 
tarda teleflt vermlflerdlr. Çin 

- Gerisi ikinei ubiftde -

ancak bir başlangıç sayılabilir. Bu· 
nun içindir ki , geniş bilgili , bol 
enerjili, QOk faal idtre adamlarına 
ihtiyacımız vardır . Ve yine bunun 
içindir ki, LOtfi Kırdar gibi vatan 
ve inkılaba llyik olduklarını isbat 
için bulunan adamlarımızı bir ta· 
raftan hükumetimiz, diOer taraftan 
halkımız takdirle, tükranla mOkl· 
fatlandırmakta tereddüt etmez. 

Ne mutlu , bir devlet adamına 
ki, bulundus)u yerden ayrıldıs}ı za
man arkasında bıraktıs)ı şey derin 
bir hasret " bol bir teeHürdür . 

Bugün 
iç .. hlfelerlmlzde 

UYllUSUZLUK 

(Sıhhi bahisler) 

• 
ENSTANTANE EVLENMELER 

( Hık4ye) 

• INalL TUIE MEllKEzlNIN KA · 
NADAYA NAKllMEllELEal 
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Londra mektubu I' .1 
RibbentroP 
Parise geldi 

-ngi tere ev et merke
, ...................................................... imıll ...... 1 ........ _, - Birinci sahifeden artan 

• 
zın 

• anadaya nakli 
Fı ha\cika dıinya ha 

ri tası gözönüne alının

ca muazzam Bıitanya 
imparatorluğu ile İngi
liz adaları arasındaki 

muvasala ve ıabıtanın 

ne kadar gGçlbple ya· 
pıtdiğı goriiltcektir. 

İngilte e devleti merkezini Kanada dominyo· 
nunr nakle b'Ş adı. Kr 1 Corcun Amerikaya ya
pacağı seyahat dolayısiylc bu nakıl keyfiyeti İn. 
giliıleri adam kıllı mcşll'ul ediyor. Şimdiye kadar 
mish görülmemiş muazzm bir planın tatbik safha- 1 

ilg·ı; görenler lngıliz Gazat~lerindc neşriyatla bu- . 
sına geçmesini İngiliz km 'ının ya; acağı seyahtle 

1 I hınuyerlar. 1 

1 

1 

En son diinya havedısleri lıütün kolaylıkla idare edilebilecek ve bu 
lngılizlere şunu anlatmışln: günü görmek beş, on yıl daha öm 

Britanya rimparatorluk merkezi rü olanlar için mümk!m olabilecek· 
Avrupada bulundukça bir harp vu- tir. 1 

kuunda lngillerenin beyni yalnız bır Bu planın lngiltere imparator- 1 

kaç saat içinde tayyareler tarafın luğu için asıl büyük bir ehemmi. ) 
d~n paıçalanmıya maıuzdur, yeti de, Bıitanya imparatorluğu Ka 

1 

Bundan , başka, umumi harp se nadadan idareye başlandıktan sonra 
neleriı.deki t2htelbahir aLlukası in· Amerika ile İngiltere arasında ya· 
giltereye pahalıya mal olmuştur. pılacak teşriki mesaidir . Kral Cor 

O derecede ki. Almanlar bu cun seyahati münasebetiyle daha 
.ablukayı ş~yet vakit ve zamanile şimdiden Britanya ve Amerıka si. 
adamakıllı tertip ederek senelerce yasi mihverinden bahsedenler bu 
ınukavemek edelıilselerdi Briuanya iki devletin dünyayı müşter.,ken 

. imparatorluğu derhal mahvolabilir drije cdeceklecini söylüyorlar . Fil-
di. Eakat Almanların hazırlıksız o- hakika bu iki kuvvetli ve zengin 
!arak böyle bir teşebbüse girişme devlet başbaşa verecek olursa dün 
leri kendi aleyhlerine bir netice ver- ya yaşayışında büyük bir tebeddül 
di. Müstemlekelerden teearik edi olacağı muhakkaktır . lngiliz fılosu-
1 ·crk z•hireleri abluka içind~ bulu nun en l:üyük üssü Amerikanın 
nacak devlet merkezine naail, bin bir garp sahillerinde:.i Venkuver lima-
müşk1lata tabidir. nı olacaktır. 

Man~ üzerinden uçarak Londra· B t kd" d J 1 u a ır e aponyanın çanına I 
yı bombardıman edecek binlerle dü ot tıkanacak 1 Çünkü bütün Japon 

1 
şman tayyaresi ise lngiltere merkni· ! hdidi alımda olan lngiltcrenin gü- ' 
ni harabeye çevirebileceği korku~u vendiği rn büyük Hoııg- Ko~g ve j 

dur ki, lngiltere devlet ricalini, Ka- 1 Singapur üsleriyle istihkamlar oto .. 
nadayı intihaba sevlcetmiş bulunu . 1 matik bir surette lngiliz devlet mer. 
yor· keziyle , filosuna yakınlaşacaktır . 

3 Milyon 700 bin kilometre ge Amerika ıle İngiltere filolarının bir· 
nişliğinde çok zengin v" hali toprak· 1 !eşik hareket etmeleri ise Japonya 
farı olan Kanada milyonlarca insanın nın büyük emellerine derhal niha
i kin ve iş bulmasına elverişlidir. in j yet v~ıebilecektir . 
giltere devlet adamlanna nakil key Kanada yukarda nakledilen şe-

fiyetini hatırlatan . hatta tahakkukuna kilde ve çok yakın bir atide bir do 
do~ru adım attıran selıep!eri~ ba· / minyon'uktan Britanya devletinin 
şı_n'.l~ K~natl~nın g~rek c.o~rafı m_~v l merkrzi haline getidik!en sonra 
kı ıtıba ıle dunya sıyaselının bugun düny~ haritası üzerinde , çok yeni 
ve yarın alacağı istikamete uygunlu 1 değişiklikler olacağı da gayet tabii 
luğu gPrek ~ nişlik ve terakkiye is ' dir. 
tidadı oluşu bulurımaktadır, Tasav 
vur edilen ve tatLikine başlanan bu 
muazzam nakil planı mucibince bir 
kaç ay evvel rn büyük tayyare 
fahrikalarından l.ir kaçını İngilizler 
Kanadaya naklettiler. 

Bu suretle ilk adım atıldıktan 
sonrn devlet teşkilatının geniş teş · 

kilatlı bnı şubeleri 'de Kanatl;ıya 

götürülecektir. 

Gazetecjler ve 
Celal Bayar 

- Birinci sarifeden artan -

Sizler beni Rosin kurumuna da
vet ettinız. Ben de sizi Erganiye da· 
vel ediyorum. Mağdenlcrimizde bera· 

• beraberce tetkikat y parız.» 

lngiliz Bankaları Kanadada İnşa 
ettirdikleri şube binalariyle teşkilat! 
rını o suretle hazırlamaktadır ki, is 
tenildıği anda gürültü patıraısız, ev 
rak Çantası ve kasalarla Lirlikte 
Londradaki Merkez bankası t~şki· 1 
!atı kısa bir müddetle oraya nakle 
dilebıls n. Kanadonın mesahai sat 
hiyesi Avrupa logilteresind~n 40 j 
kere geniştrr. Nüfusu şimdilik onbir I 
milyondur. Bu kadar geniş olan top 
raklar muazzam bir iskan siyaseti 1 

takibine yaratı'ışlıdır. Daha şimdiden 
ln~iltereden K~nadaya senede bir 
mılyon insan gitmektedir. 

Başvekilimiz f ıikalar hakkında 

•orıılan suallere de şu cev•bı vermiş
tir: 

•- ~ara bük fabrikası yaza ça. 
llşmıya başlıpcaUır. Oraya seyaha-, 
tını esnn•ında bana demir cevheri 
hediye etliler. Divrikten getirilen 
bu hediyeye çok memnun oldum. 
Arlık ıpli.Jai madde tedarikı meselesi 
bızi düşündüremez .» 

Başvekil Celal Bay.r, imkan bu· 
lunduğu t&kdirde Erzincan ha!lını 

b'zzat açac;,klır. 

c. H. Partisi 

Kaza kongreside yapıldı 
ve idare heyeti seçildi 

Cümhuriyet halk partisi kaza 
kongresi de yapılmış ve yeni idare 
heyetine aş~ğrda adları yazı'ı ztvat 
seçilmişlerdir; 

Aslı azalıklara: Bayan Hamide, 
ltırahim Burduroğlu, Kerim Uluscu 
Türk, Hulusi Akdağ, Mahmut Barlas 
Rasih Özgen, Mahmut Kibar oğlu. 

'( edek azalıklara: Bayan Hik
me~ Rana, Recai Tarımer, Mehmet 
Soytürk, Ekrem Ramazanoğlu, Ri
fat Akyüz, Reğıp Sepici, Mehmet 
Pekbilgin. 

llyönkurul delegeliğe:· Doktor 1 
Ekrem Baltacı, Hulusi Akdağ, lsma 
il Burduroğlu, eczacı Basri, Mahmut 
Barlas, Tevfık Kadri Ramazanoğlu, 
lbrahim Burduroğlu, Hazım savcı, 
Rasıh Özgen, Mahmut Kibaroğlu. 

Yeni seçilen heyet aralarında 
iş bölümü yaparak idare heyeti baş· 
kanlığına lbrahim Burduroğlu, Sek 
reterliğe Mahmut Barlas, muhasip· 
liğe de Mahmut Kibaroğlunu seçmiş . 
!erdir. 

Namıkkemal 
Okulunda· 

Bir toplantı yapıldı 

İlkokul Başöğretmenleri; Namı.c: 
Kemal okulunda Kültür Direktörü 
Ekrem Gürselin başkanlığında bir 
toplantı yaparak önü~üzdeki ders 
yılı ihtiyaçları üzerinde görüşmüş

ler ve kararlar almışlardır. 

Bu ne vahşettir! 

Bir adamın hemşiresine 

yapdığı işgenceler 

Darendenin Tenek köyünde otu· 
rak Durmuş oğlu Bayram; köylerde j 

seyyar manifaturacılık yapmakta o- 1 

lan Darendeli Ali oğlu Karakoyd· 
nın yolda önüne çıkarak baş ve ayak 
farından yaraladığı gibi ve haya yu 
murtalarından da birini çıkarmış ve 
bununlada kalmayarak üzerinde bu· 
lunan onheş lira parasile ikiyüz 
elli lira değerindeki manifatura eşya 
sını alarak kaçmıştır. jlndarma er· 
leri bu vahşi adamı yakalamış, eşya 
ve paraları meydana çıkarmış ve suç 
luyu adliyeye teslim etmiştir. Yaralı 

tedavi al tına alımıştır. 

Bir ay içinde nekadar 
hayvan kesildi.? 

Geçen ikinci teşrin 93d ayı için 
de kanarada 3379 koyun, 877 keçi 
210 inek, 56 oküz, 6.5 dana ve 16 
manda ki toptan 4603 hayvan ke 
silmiştir. 

r ler gün bir parça daha -----y---~--t'~· .... -._.. .... ._.. _______ . ___ ..,_,_ -

Aceba l Çeltik tetkik heyeti 

Bu yollardan ne- f Kozanda tet~i~atını ~it~
den vazgeçildi ? 

1 
rerek Kadırlıye gıttı 

Belediyece, bundan iki ay evvel 
Türkkuşu ile Halkevi yaııındaki yol
ların yapılmasına karar vermiş ve 
münakasaya çıkarmıştı. 

Aldığımız malumata göre y~ni 

daimi encümen bu kararın tatbikin· 
den vazgeçmiş, inşaatı münakasadan 
kaldırmıştır. 

Öğ•endiğime göre bu yollar 
Yansen planına göre açılması lazım· 
gelen yollardandır ve bilhassa as· 
falt caddeyi süsliyen iki büyük bina· 
nın arasından geçerek büyük sedde 
kadar uzanmaktadır. 

Memlekette:herzaman yol ihtı 

yacından bahsedilirken aceba beledi· 
yenin, bu çok faydalı karardan vaz· 
geçmesinin sebebi nedir ? 

Son yağmurlar 

Şehrimiz ve civarına fasılalı yağ· 
murlar yağmakta devam ediyor. 
Bu yüzden Seyhan ve Ceyhan 
nehirlerinin sulaıı da bir mikdar 
yükselmiştir. 

Ulus okullarında 

Hususi muhasebe ile Hars komi· 
tesi tarafından açılan Ulus o.ulla. 
rında derslere faaliyetle devam olun 

maktadır. 

Mektupçu vekilliği 

Ziraat vekaleti çeltik mütahas 
sıslarmdan Harun Onok, sıtma ve 
içtimai muavenet müdürü doktor 
Kemal, !çel sıhhiye mücadele reisi 
doktor Abdurrahman, Maraş sıtma 
mücadele reisi doktor Rüştü, Vi
layet Ziraat müdürü Nuri, Nafıa fen 
memurlarından Aliden mürekkep bir 
heyetin çeltik sahalarında tetkikatta 
bulunmak üzere kazalara gittikleri 
ni yazmıştık. 

Alınan haberlere göre ayın iki
sinde Kozana gitmiş olan bu heyet 
orada tetkikatlarını bıtirerek Kadir
liye ~ eçmişdir. 

Naşidiye köyünde bir 
ev tamamen yandı 

Naşidiye köyünde oturan Arslan 
adında bir şahsın oturmakta olduğu 
evinin ocağından sıçrayan bir kı· 

vılcımdan yangın çıkmış, bu evle 
ahır temamen yanmıştır. Yangın 

hakkında tahkikata devam olun
maktadır. 

Kozanda 

Kadın okuma kursu ye
niden f aaliyete~eçti 

Kozan: 6 (Hususi) - Gazi ilk 
okulunda açılan kadın okuma kur. 
suna 57 kadın kaydedilmiştir. Ted 

d risita dünden itibaren başlanmıştır. 1 
Sivas mektupçulnğuna tayin e il-

diğini yazdığımız vilayet mektupçu- Kozanda parti intihabı 1 

su Agah Akkan birkaç güne kadar Kasabamız cümhuriyet halk par· 1 
yeni vazifesi başına hareket edece- . tisi idare heyeti seçimi de yapıl
ğinden dün yerinden ayrılmış ve yem mıştır. Yapılan intihapta Bay Zeki 
mektupçu gelinceye kadar vekalet ' akçalı ilçeyönkurul başkanlığına, Şe. 
edecek olan hukuk işleri müdüıü İ rif Akgün sekreterliğe ve azalıklara 
Alı Rıza Ulushana işlerini devıütes· , da Ali Biçer, Ahmet Yegen, Yahya 

lim etmiştir. 1 Selçuk, Musa Ôzdemir, Osman inan 
1 ve delt!geliğe de Emin Kurd oğlu 

Kültür dairesi daktilo 
ve katipliği 

1 Zeki Akçalı, Şerif Akgün, Musa 
Özdemir, Hacı Söztloğurao, Hayri 
Dağlı, Osman inan 5"Çilmiştir. 

Vilayetimiz kültür direktörlüğü 
kadrosuna on lira aslı maaşlı bir ka · 
tip ve daktilo ilave edilmiştir. _Bu 
günlerde bu işe yarayan seçıle
cektir. 

~,~. 
J ) ~· .- l 

6 K. evvel 938 1 

Gökyüzü açık,lhava hafif rüz· 
garlı, ençok sıcak gölgede 20 de· 
rece, geceleri en az sıcak 9 derece 

• -

Ceyhanın 938 
rekoltesi nedir? 

Ceyhan: 6 (Hususi muhabirimiz 
den) - Ceyhanın 938 rekoltesi şu· 
suretle tesbit edilmiştir. 

22400 ton buğday, 2800 ton ar· 
pa, 16000 too yulaf, 392 ton mer
cimek, 103 ton nohut, 831 ton mı 
sır, 900 ton darı 1000 ton susam 
718 ton fasulya 5325 ton yerli ko 
za 6212 ton klavland 9)8 ton yerli 
pamuk 217 ton klavland pamuğu 

Ribbentıop ile Bonne ara~ 
bugün öğleden sonra fransıı tıl 
man deklarasyonu imzal~~rıııŞ ~ 

Muhtemel bir tecavuze 
1 
k Bay 

Ribbrntrobun bulunduğu ole ika~ 
don altına alınmıştır. .1• •ltiın 

d. · · isl,. Ribbentrop ken ısını ~ğıd~ 
gelen Alman kolinisi ile de ıe bel 
larda bulunmuştur. 

Japonların vaziye ~~d~ 
d. o ~ 

çok fena gi ıY ta:u 
bitir1 

~v ( Birinci sahifeden 
,,,,, 

kuvvetleri birçok rne111' ,~ı 
gal ve mühim rnerkeı ~ır• 
rını istirdat etmektedir , 

Çin çeteleri dün akşarıı b~~ " 
Japon mühimmat fabrikasını j•rı" ~ti 
!arla havay~ tçurmuşlardır· 1~ tııc 

rın elinde bulunan Nukde"ıır· 1 dde 
fabrikaları da keza yakı'fll~ o~ 
havan lopu, 50 tayyare, 5 ' 
<lık fişenk mahvolmuştur· 

Tütün -satışıf11l .1ıra 
~ ıııı 

Amerika ve Alll1 11f~ ~:, 
tütünlerimize tıı 1 'tl~ 

Ankara : 6 (Telefonla) ;, g Şiııı: 
kalı makama gelen malüro' 1nı ı\v 
bazı Amerika firmaları ~u ;. f' l~ıd 
bölgesinden 15 mı iyon k• 10 1 b 
tütün alacaklardır. ~il ~ 

Bu mikdarın üç milY0n ... ~i A. 
. ilı'&r 

Geri tabaka, altı yedı rıı_ 1#'Jı Glen ve beş altı milyon kı ııt1 
Am~rikan tütün kumpanY8;ı.dil 

·n ' dan satın alınacağı tahrıı1 

1<tc 
duı 

bir 
~~t 

tedir. .,ır1 · 
"k Si• 

Almanyamn en büyu sffl' ~Ilı 
rikalarından biri olan Redrıı 1,1111 ~ ·r e v 
keti Türkiye mümessı 1 ğ' tı' ~i 
lzmirden tütün satın alııı 3 yıl \ 

k .. lıaY38 • mıştır. Bu şir etin mu ııtır· ak• 
altı milyon kiloyu bula~3 ıııı'sı a 

Bu yıl mahsulün iy• 
0 ı. ıt 

. . . ço' 
talebin fazlalığı çıftçıY' . Je 1 a 
· · · 1 h' 1 • daresı ı ~ dırmıştır. n ısar ar ı in '~e 

resleri delaletiyle mahsull~:ıb'1 liıio 
bağlanın ısı için çiftçilere ~3~tı llit, 
mekte ve broşürler dağıl . l 
far. ~ 

~. ij 

e r ,, 
TürksöılJ 

. ,,.ı,ıl 
Gündı!hk siyası b • ,.... 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

~a 

' A Da 
·ıP I· 

'e' ıı ~· 1q, 1 - Dış mcınie\..cl' 5ıa ı 

bedelı değişmez yaln17 pO 

d ·ı· ; zamme ı ır. ,.e 

f ılİd'.aşmaktadır. 20 sene devam 
e h.xk bir göç siyaseti sarrsinde 
bugiin Bı itan ya adalarında yaşıyan 

insanldrın kısnıı azami Kanadaya 
iskanı mümkün olabilecektir. 

s 
1 
H 
A 
T 

Eğer yatar yatmaz 
uyuyamıyorsanız şu tav
siyeleri tutunuz, çok foy· 
da göreceksiniz. Evvela 
on dakika kadar sol ta. 

UYKUSUZLUK da sıkı bir münasebet vardır. 

H.zımsızlık hemen hemen dai 

ma uykusuzluk tevlit eder. Yatmaz· 
dan evvel ağır bir yemek yememe. 
lidir. 

id•re, 
2 - ilanlar içın 

caat edilmelidir. ~ 

4t 

lngiliz donanmasının harınmasırıa 
elverişli yerler Kanadada çoktur. 
o~vlet merkezi ticard, endüstri ve 
ordu teşkilatı Londradan kaldırılarak 
Kanadaya götürülrc•ktir. 

Kralın ikamet ttliği Londrada 
da bugünkü Bukingham saray ye 
rine beş on yıl sonra KanaJarııı 

rnerkezı olan Jtava sarayını tlü~ıi 
n nler tahminleriııde altla nmadık 
!arını iddia ediyor . Londr a lıugün 

oynadığı rolu Otavaya devrettikten 
sonra dü ~ ya siyaseti Kanadadaıı 

rafınıza ya'ınız. Sonra 
on dakika arkaüstü yatı 

nız. Hu sırada bacaklarınızı üst üste 
koyunuz. ikinci on dakikanın hita
mında sağa dönünüz. Sağ tarafa 
yatarak uykuya dalmak daha sıhhi· 
dir. Bu vaziyette kalbin atışı fdzla 
hissedilmez. 

lıısanın dahili uzuvlarının ağır lığı 
daha iyi takşim edilmiş olur. 

Teneffüs sükunetli ve muntazam 
olmalıdır. Uyuyan bir adam dikkat 

edilecek olunursa ntfes verişin ne
fes alıştan daha kuvvetli olduğu 

görülür. Uyanık iken bu hartketi 
taklit ednseniz uykunuz dab ça· 
buk gelecektir. 

Bu ç~şit teneffüsün sesi bile tel 

kin m. hiyetinde olması <lolayısile 
fay,~alıdır. 

Bazı kimselerde yatmad; n evvel 

alınan sıcak 1oir banyo asabı yatış
tırır ve uyku verir. Bazılarında ise 
soğuk duş ayni tesiri yapar. Herkes 
kendine en uyan şekli bulmalı ve 
onu tatbik etmelidir. 

Yatakta kitap okumak, okunan 

şey hafif olmak ve okuma müdde 
ti çok uzun olmamak şartile uykuya 
çok yardım eder. 

Yaıım •aat okumak kafidir. 
Böyleliklr dimağ günün !asaların· 
dan ve üzüııtülerindrn uzaklaştırıl· 
mış olur. 

Gözleri dinlendirmek te uyku 
getirir. Bunu, gözkapaklarınızı ka· 
patmadan evvel, gözlerinizi iyice a· 
şağı döndürüp burnunuzun dibine 
bakmak suretile yaparsınız. 

Midı;:nin vaziyetilc uyku arasın 

1 "fi~~ ~ 
: C.H.P. Seyhan llyo dı 

Patırdının birçok kimseler tara
fından zannedildiği gibi uykuya te· 
siri yoktur. Birçokları uyuyamama· 
!arını köpek havlamaları, kedilerin 
miyavlaması, yahut o-lalarındaki sa· 
atin tıkırtıları gibi seslere hamleder· 
ler. Bu gibileri sırf başka bir se· 
bebten dolayı u yunık kaldıkları için 
bu sesleri işitirler. Bu seslere küf
retmek ve ooları dinlemek uykusuz., 
luğu arttırır. En iyisi onlhrı duyma
maz~ktan gelmektir. 

1 
başkanhğındao: ı 'it 

. bir 
ı rin1n ,J Vilayet kongre e ;;r 

kal' . b 
ayni günde icrası .te_ ·ıecığ1 

1 
gününün ayrıca bıldırı lın9n ~ 
genel sekreterlikten ~ı·rinC 1 

do" " anlaşılmış olduğun 3 giinı1 

d. . Ç a~ba ,,.,;.ı 
nun ye ıncı arş "" vı·•' ~ 

ması mukarrer 01 3~ ren tı 
kong·esi bu emre iotııa 

Jrı 
dilmiştir. 

3 
bil ,

1 1 

Kongre gürıü ııyrıc 1oo'l' 
tir. 



1 , 

ur 
kı 

Enstantane Evlenmeler 

k Bay m·· •·· uuur, 
ika bekliye 

'kt• 1 tıl yok .. 
~kıda oto 

bekliyor .. 

HİKAYECİ !
,~Yazan 

l 
mukaveleyi davet 
!ilerin huzurunda 
okudum. işte .. Al. 
tına imzanızı atmak 
h1tffunda bulunur 

~en işimizi 

~. 1 ~~ .. . .. e dur, etrafına bır goz gez-

0 
,'n sonra zile b~ssr ve ziyaret 
ita \ P eder. ) 

~ ~üracaatrmız kafi; Simdi 1 
) lıriniz! Acentamızda bulunan 

1 •ıı Veya dullardan birile mi 
r ek . . ? 
ır- ıstıyorsunz. 

t~et b "d.. B ·· K. , it~ : ay mu ur.. ugun a 
elın otuz biri, yarın da sene 

ıkr 
, 1 tıı pek dardır. Memleketi 

I· , ltıek istiyorum. Du kadar az 
ddet İçinde beni evlendirebi 
1niz? 
~ .. 
, •y. hay .. Hatta bir defa de 
1 
defa bile evlendirebilirim. 

.ı\la, ala .. Bu husustaki maha 
J~ tecrübe etmek isterim. 

~~itada büyük bir bakkaliye 
'"'1 11ı v d Y~ t ar ır. 

, ~bula sırf eğlenmek için gel 
P yufunuyorum. 

arın, yeni zevcenizi alabilir 
A 

Ş;ltıdi ben ne yapacaiım?. 
nt t A.vJuda dolaşan kadınlara bir 
i' '!diriniz ve içlerinden beğen 

bize söyleyiniz. 
~Şağıda o kadar kadın ve kız 
A.deta bir kız lisesine benzi 

~reıııizde yalnız genç kızlar 
~dullar da vardır. Başlarına kır 
r kordela takmış olanlar dul, 

,r kızdır. Haydi bakalım, seçi-

~'"' , . ., de çabuk olunuz. Başka 
~ v ar .. 

~ca ederim, bir dakika sab· 
'il. Gözlüğümü takayım, işle 1 

ak· ı uzun boylu suışın kadın 
a "d· 

51 ~ı ıyor .... 

1 ı\la ! Şu beyaz karanfili al, 
. e 

1 
{a İn ve kendisine takdım et.. 1 

ın 1 ler bu kasanfili göğsüne takar· 
an'ı ~inle izdivaca razı olmuş de- 1 

3 ~t r. 
ı ı 
la aşralı bakkal aşağıya ıner ve 
, ç dakika sönra telaş içinde 
I" 
Bn yanına döner) 
ay müdür, nıuvafakat ediyor!.. 

Biliyorum; pencereden gör-

e ııııltıdj diğer merasimi ikmal ve 
~ edelim .. Beş dakika sonra her 
~ır ve mükemmel.. 

allahi bu sürate şaşıyorum .. 
ır01 lkŞirııdi düğün ziyafetini ısmar. 
rfJ !ut funda bulunur musunuz?. 
rfJ Davetlerim yok! 

31~ D Bunları da tedarik ederiz. 
ll" 'aveu; ve ziyafet olmayınca iz

h olamaz .. 
i~ r uav 

l etliler şu yandaki salonda 
a ~ "YorJar 

p . 
~ fı akat ben onları tanımıyorum ... 

e ~ ek miikemmtl adamlardır ! 
ayıııvafidenizi de orada bula 

'nı 
~t l Ebeveyn, her gün saat iki 

~~f ~•tasında buraya gelirler. 
·il ıılarının koca bulup bulunma· 

1 ın 
d .1 sorarlar. Hazır bulunmak 
i ~'llıa düğün elb:sesini ~iymiş 
tttedirler. 

~ 
1 
!\uzum, kapıda bekleven tak 

lft~~Unuz ve yirmi beş kişilik bir 
I haıırlanmasmı emrediniz .. 

~ ş olup bitti. Şimdi yandaki 
~ i'itiniz ye izdivac muakevele 
lalayınız,. 
A.ıa ·ı·ı ( M·· ,a a .. 

ıtı· Udür kapııı açar Noter, ve 
, i ılcr toplu hir haldedirler. No 
~ni ıüveye hitap eder. ) 
Bayım, sizi burada beklerken 

musunuz?. 
( Bütün bu işler olup bitiikten 

sonra ziyafet salonuna gidilir. Masa
ya oturma den evvel yeni gii ~ey ka 
rısının ismini öğrenmek ister. ) 

-Adınız sevgilim?. 
- Fahrünnisa .. 

( Gelin ve güvey, a~kla birbirle
rinin 'ilerini sıkarlar . Davetlilerden 

biri bu sırada bir sırada lıir şarkı 
söylemehtedir. Güvey, açenta müdü 
rüne sorar.) 

-Bu şarkı da hesaba dahil mi? 
-Evet, bayım! .. 

- Doğrusu acentammn mükem-
melliğine diyecek vok!,. 

( Güvey kahve~ini beklerken, 
birdenbire ayağa kalkar; ve davet
lilere hitap eder.) 

-Muhterem davetlilerim ! şim
di yanınızdan ayrılacağım için beni 

mazur görürsünüz, değil mi? Tre· 
nin saat 9,30 da kalkıyor .. 

( Davetliler, karı kocayı kapıya 
kadar geçirirler. Yeni evliler otomo· 

bile binecekleri sırada hüngür hün
gür ajllayan bir kadın yanaşır ve in 
liyerek güveyiye sorar. ) 

-Şüphesiz onu mes'ud edecek · 
siniz değil mi? 

-Kinıi?. 
-Karmzı ... 

-Fanat siz neci olursunuy?. 
-Kayıavaldeniz, sevgili dama-

dım ... 

-Müşerref oldum efendim .. 

( Damat alelacele otomobile 
biner .. 

Şapkasını nezaketle başından 
çıkarak kaynanasını selamlar. Ertesi 

gün Acenta müdürü dairesine gelin 
ce, taşralı bakkalın şu mektubunu 
bulur. ) 

" Dün zevce sıfatiyle almış ol 
duğum bayan, yatak odamızın ma
sasına aşağıda listesini bildirdiğim 

eşyayı yerleştirmiştir: 

Sun'i bir diş s.rası, kocaman bir 
ptruka, sun'i bir göz.... ilh .. . ,, 

Alsaray 
Sineması 

Bu akşam 

DEHAKAR Artist büyük sanatkar 

Harry Baur 
Ve yalnız bu filmde beraber 

oynadıkları kendi karısı 

Rika Radife 
Nin en güzel eserleri 

Korkusuz adam 
Aşk , His , Macer9,Muzik 

Super filmini takdim eder 
HARRY Baur ismi filıııin 

güzelliğine teminattır. 

İlave olarak: En yeni 

dünya haberleri 

Sinema 8,45 de başlar . Locaların 
evvelden aldırılması rica olunur. 

Cuma 

Sezar 
Türkçe 

akşamı 

Borjiya 
sözlü 

10031 
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Kamutay 
Grup' unda 
Devlet Şurası kanunu, 

harici siyasetimiz , Reis 

vekilliği meseleleri 

tetkik edildi 

Ankara : 6 ( Telefonla ) - C. 

İktisat vekaleti 
Yeni teşkilat kanunu 

Bir macera filmi değil, en büyük aşklar , göz kamaştıran ihtişamlar , 
ruhlara gıda veren çok nefis muzik ve güzellikler şaheseri 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Filmcilik sanatının en büyük ınuvaffakiyetlerinden biri olan beyaz per

denin şöhretli altı büyük yıldızının bir arada vücuda getirdikleri 
mevsimin en güzel ve misilsiz eseri 

( Devlet Kuşu ) 
Filmini sunarak saygıdeğer müşterilerini davet eder 

OYNAYANLAR : 
Dünya Paten şampiyonu ( SONJA HENİE ) - DON AMEJ -
ADOLF MENJU - Rirz BROTHERS - NED SPARKS -

A \ RiCA- ( KEYiFLİ RÜY ~ ) Komedisiyle en yeni dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıktır. Telefonla Localarınızı istiyebilirsiniz 

Çarşamba gündüz 2,30 tenzilatlı halk matinesinde 

1-Fakir talebe,2-Keyifli rüya ve dünya haberleri 

PEK YAKINDA. PEK YAKINDA 

H Partisi Kamutay Grupu bugün 
öğleden sonra Hasan Sakanın riya
setinde toplandı . Ruzname muci
bince , bütçe Encümeninde tetkik 
edilmiş olan Devlet Şürası kanu· 
nunun 24 üncü madd•sİ müzakere 
edilmiş ve bunun Meclise sevki mu 
vafık görülmüştür . Dahiliye Vekili
miz Refik Saydamın bu yoldaki 
teklifi tasvip edilmiştir . 

Ankara: 6 (Telefonla) - lkti 
sat vekaleti, mevcud teşkilatının ih
tiyaca kafi gelmediğini gözönüne 
al~rak teşkilat kanununda değişik
lik yapmıya karar vermiş ve kendi
sine bağlı dairelerden bugünkü ih. 
tiyaca uygun birer kadronun geniş· 
letilmesinin mucih sebeblerini de , 
bi dirmelerini istemiştir. Bütün dai· 
relerin hazırlamış oldukları kadro· 
projeleri ve mürakabe heyeti reis· 
liğinde teşkil olunan bir komisyon 
da tetkik edilmektedir. Komisyon 
çalışmalarını en kısa bir zamanda 
bitirerek hazırlayacağı yeni teşl<,ilat 

1 

kanun projesini vekalete takJim 
edecektir. , Alman filmciliğinin harikası,(PAUL HôRBIGER-KARIN HARDT-

F·ı· t" k f I IDA WÜST-V!LLI ŞA.FFE.RS-Sİ\3İLLE. ŞİM!TZ) in yarattıkları 

Hariciye Vekilimiz Saracoğlu 
Şükrü de harici siyasetimize müte· 
allik mesai! hakkında izahat ver· 
mişler ve bu izahat Grupça tasvip 
edilmiştir . 

Bundan sonra , Hilmi Uran'dan 
açılan Reis Vekilliğine Faik Ôzta · 
rak'ın intihap edilmesi de ittifakla 
tasvip edilmiştir. 1 

--- 1 

ı ıs ın on eransı A • . . k Maruf bestekar(F ranz Lıst) İn aşkı,maceralarile dolu 

ıçın an et ( Macar Raspodisi) 
Misilsiz eserini sabırsızlıkla 

Telefon Asri 

bekleyiniz 

250 

Kudüs: 6 (Radyo) - Fiiistin kon 
feransı için anket açılmıştır. Bu an· 
kete bütün Araplar iştirak etmekte· 

dir. Araplar ankete verdikleri cevap· ı-------------------------1•0•0-3_7...: 
ta ittifakla, Fı!istin konfeıansına mut 

Zayi mühür __________________________ , lak surette müftü Har:ı Hüseyinin 
iştirakini ve iştirak edecek yüksek 
Arap heyetine onun riyasetini iste 
mektedirler. 

4 12- 938 tarihinde Noterlik. GÖRÜLMEMiŞ DERECEDE 
Müthiş bir Casusluk Filmi 

' 

1 

Bu gece nöbetçi eczane 1 
Tarsuskapm civarında 

Halk eczahane<!ir 

En Kısa Zamanda 

Haber alındığına göre, Filistin 
1 

konferansına, Şarkü!'erden Emiri Ab 
dullahın başvekilide iştirak etmek. i 
tedır. Şarkül'erden heyeti bugünler ' 
de haraket edecektir. ı 

En Büyük Şöhreti Yalnız 

• 
1 NC • 

1 
Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır. 
Ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadık

larından şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek memnundurlar. 
Çünkü; iNCi kolonyaları Paristen hususi olarak celbedilen esanslarla 

imal edilmektedir 

Bilhassa ( 80) derecelik İnci Limon kolonyası'nın 
Bir damlası insana taze bir hayat Bah~eder. 

Kalbinden, Cıgerlerindeo ve göğüs darlığından şikayeti olanlara 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satış Yeri: 
15 - 30 Osmanlı Bankası karşı sırasında No: 13 

9988 IF~ırlhı©ıt ~ını~I 

l'AN Sineması 
[ BÜTÜN Adanalılara İlan Ediyor] 

' Ongiind~n beri Binlerce Vatandaşın Göz yaşları arasında seyretmekde 
oldukları ULU ve EBED! ŞEFiMiZ 

---

-'~ T ~ TÜRK'ün 
1
1 -

ıMuazzam Cenaze Töreni Filmini Kalabalık ve izdihamdan görememiş 

daha Binlerce Vatandaş n sonsuz istekleri üzerine onlarında Bu kıymetli 
Filmi görmelerini temin nıaksadile ve başka yerlerılen acele istenmesine 
rağmen Üç, dört gün daha göstermeğe karar vermiştir. 

Acele edilmesini ve yer bula bilmek için erken gelinmesini rica ederiz. 

AYRICA: 

Adanalıların ATATÜRK PARKINDA yaptıkları Büyük ']Ören Filmi. 

VE 
• Senenin En Muthiş Maceralar Şaheseri 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

, , HAZRETİ SÜLEYMANIN 
• • 

HAZ 1NELER1 
10029 

ten tasdikli mühürümü zayi ~ttim. 

Bu mühürümle [lşbankasına ve deI
lal Ali çavuştan başka hiç bir kim· 
seye ne bir borcum ve ne de bir ke
faletim yoktur. Yenisini kazdıraca. 
ğımdan kaybolan bu mühürümün o 
tarihten itibaren hükmü bulunmadı
ğını ilan eylerim. 

ROBERT DONAT ve MADEL-

10033 

Adana lcadiye mahalle
sinde oturan Osman oğlu 

Mahmut Güler J 

LEN CARROLL un şaheserleri 

[Dört Parmaklı 
Casus J 

10003 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Cemiyetler Kanunu 
/\rınıırı \ıı: a:;ıı 

BiRİNCi FASIL 

1 mıımi hükiimler 

Kabul ıarilıi: :..>8'611938 

\'i•şrı /uri/ıi: I t/711<1.1!1 

Mailde 1 - Kazanç paylaşmaktan başka bir maksadla ikiden ziyade 
şahsın bilgilerini ve faaliyetlerini devamlı bir ~ekilde birleştirmek suretile 
vücuda gelen cemiyetler bu kanun hükümlerine tabidir. 

Cemiyetler, teşekkül ettikten sonra hükmi şahsiyet sahibi olurlar. 
Madde 2 - Her cemiyetin bir ana nizamnamesi vardır. Bu nizamna· 

menin aşağıdaki hususları ihtiva etmesi şarttır: 
1 - Cemiyetin adı, ve merkezi, 

il - Cemiyetin mevzuu ve gayesi, 
ili - Müessis az3ların öz ve soy adlan, meslek veya san'aı.ları, ika

metgahları ve tabiiyetleri, 
iV - Cemiyetten çıkmak için konan şartlar, 
V - Cemiyet şübelerinin nasıl tesis, ıdare ve temsil edileceği ve 

salahiyetlerinin derecesi, 
VI - Cemiyet unıuıni heyetinin ne yolda kurulacağı ve şubelerinin 

ve a~alarının nasıl temsil edileceği, · 
Vll - Umumi heyetin vazifeleri, salahiyetleri, davet tarzı ve alınan 

kararların cemiyet azalarına ve başkalarına ne suretle bildirileceği, 
Vlll - idare heyetinin ne suretle seçileceği, salaiıiyeti ve aza adedi, 

IX - Yılda 120 !irayı geçmem'k üzere cemiyet azalarının verecek 
leri aidat mikdarı, 

X - H~sabların ne suretle teftiş ve murakabe edileceği, 
Xl - Ana nizamnamenin ne yolda değiştirileceği. 
XIll - Cemiyetin feshi halinde mallarının tasfiye şekli. 
Madde 3 - Cemiyetlere aza olaclkların medeni haklara sahib ve 

on sekiz yaşını bitirmiş bulunmaları lazımdır. Anc3k siyasi cemiyetlere 
aza olabilmek için mebus seçmek hakkını haiz olmaları şarttır. 

Madde 4 - Ce niyetler, mahallin en büyük mülkiye amirine ana ni
zamnamesinden iki nüshası ilişik olarak verilecek bir beyanname ile te
şekkül etmiş olur. 

Siyasi cemiyetlerin birden ziyade vilayetlerde faaliyet gösterecek 
cemiyetlerin ana - nizamnameleri ve beyannameleri Dahiliye Vekaletine 
verilir. 

(Sonu Var) 9583 



-4 

P.. ana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ------ -- --=-·---- --
KiLO FIATI - --CiNSi En az 1 En çok 

K. S. K. S. 
Koza _ __ 8,25 ___ 

1
_ 8,87 __ 

Piyasa parlağı~ 52 ı~,75 
Piyasa temizi - ,, 1 - --
iane ı.-- 1 
iane il. ---1-

-Ekspres ı 
Klevland 38 1 41 

YAPAGI 
Beyaz 

Satılan Mikdar 

Kilo 

'llaumann 
~ 

Nauman 

Dikiş ve nakış makineleri 

Dünyanın r.n tanılmış ve beğenilmiş 
makinel,~ıidir . Fenni tekamül ve 
zerafet bakımından emsaline kat kat 
faiktir . 

- 1--Siyah ____ _ _ 

İdeal ve Erika ÇiGIT 1 
Ekspres 1 -iane - -- ,ı------ ----

Yerli "Yemlik,, _4 l'-----ı 
-- --"Tohumluk" 4,75 1 5 

Pt !;day K ıbrıs 

1 

.," - Yerli 
Mentıme-

Arpa 
-Fasul.-ya ____ _ 

Yulaf ----

HCU B U B A T 
1_ 3,32 --- ---, 

332 

! ___ _ 

_ı_~--
~D_c_lic_e ______ _ ~----ı ------
Kuş yemi 
Keten tohumn 1 ------- ~--------_ _ ı. _ ___ __ 

16.50 1 
Mercimek 
Susam 

UN 
ı----=----~-----------.--------Dört } Ildız Salih 

ÜÇ ,, n 

Dört yıldız Doğruluk 
üç .. 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 

üç ,, " __________ ___..:;;.___ ___ ~ 
Simit ., 

ı-------~-----------------~----~~..:.-~----------

'"""" 1 

Livt:rpol Telgrııfiarı 
6 / ı 2 / 19~8 

__ l'rn~ 

1 5 01 

Ki1nılİ}O v~ Para 
I~ PE ı 1-,, sıı d.ııı alıı n ıştır. 

---'·"•' ı--ı 
R.ıyı .., ııı ... ı k -- ,-4 65 

4 65 
ı"rnnk ( l"rtlllMZ )-- 13- - 60 

Hir d heız ı r 

l\e\' ork l :- ı ~~ 
Stc!lin ( ıngilız ) 5 1 ~ 7_ 
~olar ( Amerika )__ ! '.l5 ı~ 
Frank ( isviçıe) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin \C Cavadan coğıudan dogıuya ır.Üe!St"Se na

n ma geli1i rn er. n üı td ~p. tne \e ~< ~u!lJ ça} lc,ıdrn Hıkuf ve itina ile 
yapıltın hı nıanlaıdır. Her nvl e gcı e c:lrği~tn n1..ımaraJı tertip]eıi vardır. 
Muhtelif ciı s ve 1 Ü) Lkltktr ~u1u ve p~htler. içerisinde .%tılır. Ambalaj· 

ıaıır.d.ki Albeıyr ak - Mustafa Nezih çayı 
etıl eti r.efa~et ve halisİ)etin ; n tı mir.atıdır. 

Adamca : Ali Riıa Ktl1rş( ker ficaırtlırnrsi \e iyi cins mal salan 

b .. kkali}elerdc satılır. 
Un un i d, p; 1aıı ; f! in 1 ul T d ır. i ~ tı i.: l''c. i4 ( Kurukahveci hanı 

altında) 

Bahçekapı Dördiincü V< kıf hanı karşısırıda No. 71 

Telgraf <ıdrebi : ALBAYRAK - lstrnl ul . C. 
_ __,_...._,......,_..,..._,,.._., ___ ._. ______ __,....,._.._..._. __ _... __ __,w ______ __ 

~""""" __ ..., ____ ,,_, __ ....,. ________ ,,_._....,,._, __________________ ___ 

A 
L 
E 

H Raleigh 
sayesindedir . 

Bisikletinin l ütiin dünyad~ 
kazandığı şöhret dayanıklığı 

Meşhur Ralli _,__ __ _ 

R 
A 
L 
E 
1 
G 
Hı 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 

ÇUKUROV A UMUM ACEN fESI 
ASFALT CADDEDE DEDEOGI U 

:J BiSiKLET TECIMEVI 
ı 29-30 9901 ______________ .... __________ _.."!"!1'11~~~._._.--...------------

Yazı rr. akinelerı 

N:::umann fabrikası ma 
mu!atı<lır ve dünyanın 
hirincisi fü . Sağlam ve 
çok kullanışlı olan •ıtı 

;tazı makinelerini resn ı İ 

devair ve hu.su•i miies 

sese it r tercihan kull.ın· 
maktadırlar . 

Adana ve ha" alisi acen 
lesi · Hükumet cadde· 

sinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başeğmez 

1 

9959 

ı--D-0 

Telefon - 168 
10036 

cw 

13 - 15 

TOR 
--- - ----------

Ziya Rifat Tiimgören 

Her gün hastaların• A bidinpaşa caddesinde 125 nu-

nıaralı rnuayenehanesinde kabul He teşhis 1 
ve tedavi eder 

9877 20- 26 g. a. 
o w Q 

KASI. 

----------------------
1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her ke
5 

elverişli muhtelif boyla~daki PHiLif 
ahizeJerini gönnek tçın istİcdl ediniz. 

Raşit Ener 
Belediye 

16-16 9431 

or. Muzaffer LokmS~ 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını l<~b 

başldmıştır. 

Ankara radyo neşriyatı 
[İle 200 ila 2000 metredeki] 
bütün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 

iıe 
dinleyiniz! 

35 Lira 
En ucuz, en temiz ve en güıel 

(5 lamba kudretinde 3 adet çiti va 
zHeli lambalarla mücehhez) Radyo
dur. 

MÜRA~T.:_ Hı:.ıı Salih Samy 
No: l ı A, 3ebckli kilise sokağı 

20-30 996-t 

Adana asliye 1 ci hukuk 
hakinıliğinden: 

Adana inhisarlar idaresinin a fa 
nada derunu kala M. den Avni 

Paşa o~ulları Ali ve Ekrem aleyh· 
!erine ikame eylediği tütün muham
min ve anbar ücretinden mütevellit 
alacak davasının yapılmakta olan 
duruşmasında: 

Müddea aleyhlerden Alinin gös 
terilen adreste bulunmadığı ve ha 
len nerede ikimet etti~inin de bilin. 
mediği için namına ilanen tebligat 
icra edilmiş ve tayin kılınan duruş· 
ma giinünde mumaileyh mahkemeye 
gelmemiş olduğundan giyabında 
muhakeme: icrasıQa ve giyap kararı 
nın kendisine tebliğine karar veril· 
miş olmakla duruşma için yeniden 
tayin kılınan 30 Kanunu evvel/938 
Cuma günü saat 9, 15 te mahkeme· 
de bizzat hazır bulunması veya bir 
vekili kanuni göndermesi lüzumu 
kendisine ilanen tebliğ olunur. 

10034 

Devlet demiryollar~ 5d 
işletme müdürliiğ011 

o 
t stlt 

1-F.paşa Malatya 1 
0ı~ 

de km. 58 ve 89 700 .e 
rtle 

ocaklarından fenni şartııa 'fi' 1 

ki, mukavele ve şartnarrıeS• 
3 ·e 

telıl 
kan 2047 ,5 m. Meel!oo f 
ihzar ve teslimi kapalı Z

6r 
eksiltıne}e konulmuştur. g)~ 

2-Eksiltme 2 t -12 ~i1ıat•' 
şanba günü saat 11 de ılı 
inci işletme binasrndc1 yııP( 174 

3- Muh rnımm bedelı 
liradır. .,,ce~ 

4 - Eksiltmeye g\oıı~ 
( 1308 ) lira ( 90 ) kuruş k• 

bıJfl 
teminat makbuzu veya adeti 
tu bu kanunun 4 iincü rrı• ~i 
fikan münak<ısaya gir~e 
kanuni bulunmadığın d_~•' .;e 
name. kanunun tayin dtığ• t 1 

.... 51111 ' 
birlıkte. münakast\ gunu kO"' 
kadar tek lif mektupların• 
reisliğine verilmiş olın351' e ~e 

5-Bu İşe aid şartoar11 ,ııı 
k 1 • . f " şarlfl ·• a ve e proıesı, ennı . ıvı 
k 

. A karsı t.IJ 
rokıler H; paşa; 0 • dt fi 

Ad 
. 

1 
ıerıo ı, ı 

ana ış etme vezne I , 1rıo 
Narlı, O. hakır i .-.tas}'?~ ~e .;t 
lilere 88 kuruş rnu~abılı 11 ıOO 
cektir. 

7-10 - 13-16 

• 

.. ıı.ırıl 
ınu,1 

Umumi neşriyat •• 

G 
.. hl 

Mclcid uç 
ı..ı,,. 

.. •• flJİJtv 
Adana Türksoıu 


